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Gruppdialog, fråga 2.  

Fråga: Hur vill ni använda varandra? Ser ni behov av gemensamt arbete? 
 
Grupp 1. 

 Vi behöver jobba i mindre grupper. 

 Hur gör vi scenarie-övningar digitalt? Vilka verktyg finns för att göra scenariejobb digitalt? 

 Bra att låna varandra som scenarie-processledare. Bättre att besöka varandra, i stället för att 
anlita konsulter. 

 Lika viktigt är diskussionen när scenarierna finns: Vilken framtid vill vi ha? Vad gör vi med 
resultaten från de scenarier vi tar fram? Vad gör vi av det? 

 
Grupp 2.  

 Det är bra med inspiration från andras arbete! 

 Vi behöver hjälp med hur vi ska göra. 

 Det handlar om nya arbetssätt – hur kan vi ta hjälp av varandra? Vi borde bjuda in varandra – 
hålla i workshopar tillsammans. 

 En annan fråga: Kan vi utveckla Reglabs Innovationsindex – finns det en möjlighet att skruva i 
det? Så att det kan visa ”omställningsförmåga”. 

 
Grupp 3.  

 Vi har behov av att samarbeta. Många regioner är små, vi har liten kapacitet att själva driva 
scenariejobb. Vi behöver hjälpas åt! 

 Viktigt att jobba ihop med analytiker och andra kompetenser. Bra att få ihop 
kompetenserna! 

 Det viktigaste är inte att göra gemensamma scenarier för Sveriges regioner, utan att dela 
arbetssätt och frågeställningar. Att dela: ”Vi gjorde så här”. 

 Hur är relationen mellan analytikergruppen och framsynsgruppen? Vilken roll bör 
analytikerna ha i detta? 

 Vi behöver också samla framtidsspaningar från de lärprojekt som pågår. 
 
Grupp 4. 

 Det viktigaste är att lära av varandra – inte att göra gemensamma scenarie-arbete. Att få ta 
del av: ”Så här har vi gjort…” 

 Det är stor skillnad på regionernas kapacitet att jobba med framsyn. 

 Det finns ett stort värde i att fortsätta detta erfarenhetsutbyte. 

 Bra att Analytikernätverket har ett extra coronamöte – vi behöver jobba ihop och lära av 
varandra. 

 
Grupp 5. 

 Finns det en digital plattform där man kan dela med sig av scenariearbeten?  

 Det finns ett stort värde i att ge varandra energi och stöd, i den här typen av framsyn. 

 Skulle vi kunna göra ett ”Nationellt scenariekors”? Det skulle kunna vara en gemensam 
utgångspunkt, som man sen gör egna analyser utifrån. 

 Men – det är också viktigt med mer specifika scenariekors, där axlarna är anpassade efter 
olika verksamhetsområden. 

 Behöver vi expertstöd? Vi skulle kunna upphandla gemensamt. 
 
 



 

 
Grupp 6. 
Det är viktigast att dela arbetssätt och erfarenheter. 
Övergripande är det viktigt att fundera på relationen mellan den statliga och regionala nivån. 
 
Peter Möller, Region Dalarna, informerade om ett bra arbetssätt som utvecklats inom 
Analytikernätverket. Peter ansvarar för ett gemensamt forum, en teamsgrupp, där alla kan dela 
analyser, kopplade till corona-pandemin. Alla regioner är med. Intresserade analytiker kan ta kontakt 
med peter.moller@regiondalarna.se 
 
 
 
 
 


